
BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari uraian-uraian di atas maka penulis dapat menarik

kesimpulan-kesimpulan :

1. Faktor-faktor yang menyebabkan masyarakat kecamatan Kolaka

melakukan praktek nikah sirri karena Tidak direstui oleh orang tua,

hamil sebelum nikah persoalan ekonomi, nikah diluar negeri dan cerai

dibawah tangan

2. Dampaak nikah sirri di kecamatan Kolaka :

a. Bagi isteri apabila terjadi suatu perceraian tidak dapat menuntut

haknya di Pengadilan karena pernikahan tidak memiliki alat bukti

yang outentik sehigga pernikahan mereka tidak dilindungi Undang-

undang .

b. Bagi isteri sulit menuntut nafkah dari suami

c. Anak tidak terpenuhi hak-haknya, dimana anak tidak mendapatkan

akta kelahiran dan terancam putus sekolah

3. Terjadi perbedaan pendapat antara tokoh agama di kecamatan Kolaka

tentang praktek nikah sirri, ada yang berpendapat bahwa nikah sirri

hukumnya boleh dan sah secara hukum agama, dan ada pula yang

berpendapat bahwa pencatatan perkawinan seharusnya dipahami

sebagai bentuk baru dan resmi dari perintah Nabi Muhammad SAW

agar mengumumkan atau mengumumkan nikah meskipun dengan

memotong seekor kambing. Dalam masyarakat kesukuan yang kecil

dan tertutup seperti di Hijaz dahulu, dengan pesta memotong hewan

memang sudah cukup sebagai pengumuan resmi. Akan tetapi dalam

masyarakat yang kompleks dan penuh dengan formalitas seperti zaman

sekarang ini, pesta dengan memotong seekor kambing saja tidak cukup

melainkan harus didokumentasikan secara resmi pada kantor yang

bertugas mengurusi hal itu. Karena itu mungkin kewajiban
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pencatatan ini dapat dipikirkan untuk menjadi tambahan rukun nikah

dalam kitab fiqh baru nanti

Oleh karena itu pelaku nikah sirri harus menempuh solusi

hukum dengan  cara menikah ulang, memohon hak asal usul anak di

pengadilan, atau memohon isbat nikah atau isbat cerai bagi yang akan

atau telah becerai.

B. Saran-saran

1. Aturan mengenai pernikahan sirri sebaiknya lebih dipertegas oleh

Undang-undang perkawinan sehingga tidak ada lagi yang melakukan

pernikahan sirri tersebut dan lebih memudahkan proses pencatatan

perkawianan

2. Bagi pihak KUA sebaiknya meningkatkan pemberian penyuluhan

tentang hukum-hukum perkawinan kepada msyarakat agar tidak terjadi

ketidak tahuan tentang dampak hukum dari perkawinan sirri.

3. Dan untuk para tokoh agama dan tokoh masyarakat agar selalu

memberikan naseha-nasehat ataupun ceramah mengenai hukum-

hukum perkawinan baik dari sisi hukum Islam maupun hukum positif

agar praktek nikah sirri dapat diminimalisir.

4. Bagi pelaku nikah sirri segera melegalkan  pernikahannya  dengan

menikah ulang atau memohon isbat  nikah di Pengadilan Agama bagi

ummat Islam dan Pengadilan Negeri bagi non muslim.


